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Geachte mevrouw Schouten,
Het jaar 2018 kenmerkt zich door periodes van grote uitersten in weersomstandigheden. Als gevolg
hiervan willen wij u verzoeken om dit jaar de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zowel gras- als
bouwland op alle grondsoorten te verlengen met twee weken (i.c. tot en met 15 september).
Vanzelfsprekend dient hierbij ook de inzaaidatum voor de groenbemester met twee weken verlengd
te worden. In het onderstaande lichten we een en ander nader toe.
Omgaan met bijzondere weersomstandigheden
Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van
vrieskou. De maanden april en mei worden geschetst door regionaal zeer hevige en overvloedige
regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf.
Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ondernemers in dierlijke en plantaardige
sectoren hun bedrijfsmatige dan wel regionale kringlopen met dierlijke mest niet konden invullen.
Voorbeelden hiervan zijn circa 1/3 minder voorjaarsafzet van mest van veehouders naar
akkerbouwers in het Zuiden en Westen van Nederland eerder dit jaar of het moeten overslaan van
twee bemestingsrondes op grasland in de periode mei-juli op vele plaatsen in Nederland. Dit
rechtvaardigt het vergroten van de mogelijkheden van najaarsaanwending.
Anticiperen op beleid vanaf 2019
In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is reeds opgenomen dat per 2019 de uitrijdperiode van
drijfmest op bouwland wordt verschoven van de periode 1 februari – 1 september naar 15 februari –
15 september. Zowel landbouwkundige als milieukundige argumentatie hiervoor is dus reeds
geaccepteerd door de Europese Commissie. Om een zachtere overgang te bewerkstelligen zou
dus reeds in het najaar van 2018 de genoemde 15 september gehanteerd kunnen worden. Hiermee
wordt, binnen reeds geaccepteerde kaders, voorkomen dat vanwege weersomstandigheden dit jaar
en de latere start van de uitrijdperiode in 2019, ondernemers in logistieke problemen komen.

Rekening houden met omgeving en maatschappij
Het geforceerd uitrijden van dierlijke mest onder te droge en warme omstandigheden gaat enerzijds
gepaard met hogere stikstofverliezen naar de lucht. Maar anderzijds zal ook de omgeving hinder
kunnen ondervinden van stof door bodemdeeltjes in de lucht. Beiden zijn ongewenst en kunnen ons
inziens worden voorkomen door iets meer marge in de aanwendperiode in te bouwen. De
maatschappelijke uitdaging rond klimaat en de rol van de bodem wordt momenteel breed
onderkend. In het voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van 10 juli 2018 wordt de rol
van de bodem en telen een goede groenbemester of het zorgen voor goed graslandbeheer expliciet
benoemd. Een goed ontwikkelde graszode of groenbemester, met daarbij een juist aangewende
mestgift en voldoende vocht zijn hierbij onontbeerlijk, dit noopt tot het kiezen van het juiste moment
van aanwending.
Tenslotte
In het licht van deze bijzondere situatie lijkt het LTO Nederland en POV dus gerechtvaardigd een
verlenging van de uitrijdperiode voor dierlijke mest met twee weken toe te staan (als ook de
inzaaidatum voor groenbemesters met twee weken te verlengen).
In verband met de extreme weersomstandigheden is LTO Nederland in breder verband met
vertegenwoordigers van uw ministerie en anderen in gesprek om tot een veelvormig pakket aan
maatregelen te komen. Oplossingen rondom het aanwenden van mest zouden hiervan deel moeten
uitmaken. Uiteraard stelt LTO Nederland prijs op een integrale aanpak van de problematiek.

Graag zouden wij op korte termijn een reactie van u ontvangen. Uiteraard zijn we altijd bereid tot
een nadere mondelinge toelichting.
Hoogachtend,

Marc Calon
LTO Nederland
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